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EHDOTUKSET 

Kansainvälisen kaupan valiokunta pyytää asiasta vastaavia budjettivaliokuntaa sekä talous- ja 

raha-asioiden valiokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, 

jonka ne myöhemmin hyväksyvät: 

1. katsoo, että koska Euroopan strategisten investointien rahastosta (ESIR) on tarkoitus 

rahoittaa riskialttiita ja innovatiivisia lisähankkeita, sen avulla voidaan edistää kasvua ja 

työllisyyttä EU:ssa sekä vahvan, kestävän ja kilpailukykyisen teollisuuden kehittämistä 

edellyttäen, että sitä käytetään samanaikaisesti tehokkaiden kaupan puolustusmekanismien 

kanssa; kehottaa tässä yhteydessä vahvistamaan ESIR-rahaston merkitystä 

yhteenkuuluvuuden edistämisessä parantamalla näissä puitteissa tehtyjen investointien 

alakohtaista ja maantieteellistä tasapainoa; katsoo, että olisi poistettava esteet ESIR-

rahaston ja EU:n muiden välineiden (etenkin Euroopan rakenne- ja investointirahastojen) 

yhdistämisen tieltä ja että ESIR-rahaston tukikelpoisia aloja olisi laajennettava; 

2. muistuttaa, että Kiina aikoo osallistua ESIR-rahaston toimintaan ja että komissio on 

todennut, ettei Kiina saa tästä minkäänlaista vastiketta etenkään hallinnon alalla; korostaa, 

ettei Kiinan panosta saa yhdistää markkinatalousasemaa koskevaan kysymykseen, ja 

kehottaa EIP:tä takamaan varojen hallinnan avoimuuden kaikkien julkisten, yksityisten ja 

kolmannen osapuolen osuuksien alkuperän suhteen; kehottaa esittämään konkreettisia 

tietoja myös erityishankkeista ja ulkomaisista sijoittajista ja korostaa parlamentille 

tiedottamista koskevia ESIR-asetuksen vaatimuksia; toistaa, että kolmansien maiden 

kaikkien mahdollisten tulevien osallistujien on noudatettava kaikkia EU:n julkisia 

hankintoja koskevia sääntöjä, työlainsäädäntöä ja ympäristöasetuksia, ja odottaa, että 

ESIR-hankkeiden rahoituspäätöksissä noudatetaan täysin EIP-hankkeisiin sovellettavia 

sosiaalisia ja ympäristöä koskevia kriteerejä; 

3. katsoo, että unionin on monipuolistettava rahoituslähteitään mahdollisimman paljon ja 

houkuteltava sijoituksia ensisijaisesti yksityiseltä sektorilta; 

4. painottaa, että pk-yritykset ovat Euroopan taloudellinen selkäranka mutta ainoastaan 

13 prosenttia niistä toimii EU:n ulkopuolella; katsoo, että ESIR-rahaston avulla olisi 

yhteisvaikutteisesti COSME-ohjelman kanssa tuettava ensisijaisesti pk-yritysten 

kansainvälistymistä tukemalla unionissa toimivien pk-yritysten vientiin liittyviä 

konkreettisia hankkeita; toistaa, että nykyisiä välineitä on parannettava, kehottaa 

parantamaan komission ja EIP:n viestintää saatavissa olevasta tuesta ja kehottaa 

vahvistamaan Euroopan investointineuvontakeskuksen (EIAH) roolia antamalla sille 

viennin tukemista koskeva tehtävä; katsoo, että pk-yritysten on voitava hyötyä pysyvästä 

keskustelukumppanista näitä aiheita käsiteltäessä; 

5. suhtautuu myönteisesti komission aloitteeseen käynnistää Euroopan ulkoinen 

investointiohjelma Afrikkaan ja EU:n naapurimaihin tehtäviä 44–88 miljardin euron 

investointeja varten; panee merkille yksityisten investointien merkityksen 

kehitysstrategioissa; korostaa, että näitä välineitä on arvioitava säännöllisesti eivätkä ne 

saa korvata nykyisiä investointeja, vaan niiden on vastattava kehitystä koskevan politiikan 

johdonmukaisuuden periaatetta sekä täydentävyysperiaatetta suhteessa muihin välineisiin; 

katsoo, että välineet olisi kohdennettava riskialttiisiin, rakenteellisiin ja mahdollisuuksien 

mukaan pienimuotoisiin hankkeisiin niin, että otetaan huomioon eri maiden todelliset 
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tarpeet, jotta paikallisväestön elinoloja voidaan parantaa konkreettisesti luomalla 

ihmisarvoisia työpaikkoja; katsoo, että tämä lieventäisi muuttoliikekriisiä; 

6. edellyttää, ettei ulkoisen investointiohjelman yhteydessä yksikään sijoittaja tai 

hankejohtaja saa olla riippuvainen henkilöstä tai yhteisöstä, joka harjoittaa toimintaa 

valtiossa, joka on lisätty tulevaan yhteistyöhaluttomien oikeudenkäyttöalueiden 

luetteloon; 

7. katsoo, että tällaisissa järjestelyissä on noudatettava unionin ulkoisen toiminnan 

periaatteita ja tavoitteita sellaisina kuin ne on määritelty Euroopan unionista tehdyn 

sopimuksen 21 artiklassa ja Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 208 

artiklassa, ja odottaa, että näiden periaatteiden ja tavoitteiden noudattaminen on 

sisällytettävä yhdessä saavutettujen tulosten kanssa ensisijaisiin perusteisiin, joita 

käytetään arvioitaessa Euroopan ulkoisen investointiohjelman vaikuttavuutta sen 

täytäntöönpanoa koskevissa kertomuksissa; korostaa, että Euroopan tulevan ulkoisen 

investointiohjelman avulla olisi kannustettava yksityisiä investointeja Afrikkaan ja EU:n 

naapurimaihin, jotta voidaan käsitellä muuttoliikkeen perimmäisiä syitä, YK:n kestävän 

kehityksen tavoitteiden täytöntöönpanoa sekä Pariisin ilmastosopimusta; 

8. ehdottaa, että Euroopan ulkoisen investointiohjelman avulla osallistutaan 

haavoittuvimmille ryhmille suunnatun mikroluottotoiminnan rahoittamiseen; 

9. korostaa, että Euroopan ulkosuhdehallinnon valtuuskunnilla voisi olla tärkeä rooli 

yhteyksien luomisessa sijoittajien ja hankkeiden kohteena olevien valtioiden välille; 

pyytää Euroopan parlamenttia osallistumaan tiiviisti ulkoisen investointiohjelman 

täytäntöönpanon valvontaan komission säännöllisesti toimittamien edistymiskertomusten 

avulla; 
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